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BIULETYN  INFORMACYJNY

 

 Witamy w Nowym Roku 2022 !!   

 
 Pomimo ograniczeń będących 

konsekwencją trwającej epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2, Stowarzyszenie „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” nie tylko 

kontynuowało podjęte wcześniej działania, ale też 

podejmowało się realizacji nowych inicjatyw oraz 

włączyło się w pomoc naszym sąsiadom na 

Ukrainie. 

 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 

i Gminy Debrzno”  w porozumieniu  z lokalnymi 

stowarzyszeniami, ludźmi angażującymi się w 

pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz  Gminą 

Debrzno  uruchamia zbiórkę publiczną pn.  „Dla 

uchodźców z Ukrainy”. 

 Numer rachunku bankowego, na który 

można dokonywać wpłat:  

05 9326 0006 0081 7262 2000 0580 
 

 Dnia 17 grudnia 2021r. podpisaliśmy 

umowę o powierzenie Grantu ze Związkiem Biur 

Porad Obywatelskich w wysokości 12.600,00 zł, 

przedmiotem której będzie świadczenie 

poradnictwa obywatelskiego w ramach Biura 

Porad Obywatelskich w Debrznie oraz promocję 

działalności Biur Porad Obywatelskich w 

społecznościach lokalnych.  

Przeszkoleni doradcy udzielają porad w zakresie: 

 

 finanse, 

 imigracja/repatriacja 

 mieszkania/lokale/domy, 

 niepełnosprawność, 

 obywatel a instytucja, 

 pozbawienie wolności, 

 rodzina, 

 spadki, 

 sprawy konsumenckie, 

 stosunki międzyludzkie, 

 świadczenia i zasiłki, 

 własność, 

 zatrudnienie/ bezrobocie 

 

Porady są BEZPŁATNE poufne, bezstronne, 

udzielane w oparciu o aktualny stan prawny. 

  

 Biuro w Debrznie obecnie prowadzi 

poradnictwo listowne, e-mail oraz osobiście po 

umówieniu się telefonicznie od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-16.00  

tel. 59 833 57 50 lub 502 043 654 

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl 

Punkty Poradnictwa Obywatelskiego w terenie: 

 Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka ul. 

Cicha 1 Czarne poniedziałek w godzinach 

17.00-18.00 

 Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 

poniedziałek w godzinach 15.30-17.00 

  

mailto:stowdeb@pro.onet.pl
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2. KLUB WSPARCIA DZIENNEGO 

 

 

„ Ze starego coś nowego”  
 

W połowie lutego zakończyliśmy realizację 

projektu „Ze starego coś nowego”. Celem projektu 

było zainicjowanie w debrzeńskim środowisku 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

poprzez recykling. Dodatkowo działaniem realnym 

i długoterminowym odpowiadającym na potrzebę  

ochrony środowiska. Bezpośrednimi uczestnikami 

projektu byli beneficjenci „Klubu Wsparcia 

Dziennego”. Działania miały przebieg dwutorowy, 

pierwsze to edukacja i nabywanie nowych 

umiejętności oraz terapia zajęciowa dla osób z 

problemami zdrowotnymi w różnych grupach 

wiekowych. Zorganizowane zostały warsztaty  

rękodzielnictwa artystycznego. Używaliśmy 

biomasy czyli gałęziówki oraz materiałów 

nadających się do recyklingu, zgromadzonych w 

czasie zbiórki publicznej czy też  dostarczonych 

przez Partnera projektu – Fundacja Lesińscy. 

Uczestnicy projektu wytworzyli wiele pięknych 

artykułów użytkowych w formie  ozdób, figurek i 

innych form w zależności od ich inwencji 

twórczej. Udało nam się  bezpośrednio i pośrednio 

wpłynąć na zwiększenie świadomości oraz 

wyrabianie zdrowych nawyków przez ponowne  

wykorzystanie rzeczy niepotrzebnych. 

 
Projekt dofinansowany w ramach konkursu: „30 

grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o 

zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w 

obszarze woda, energia, recykling” 
Opracowanie  

Katarzyna Turzyńska 

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno” wspólnie z Gminą Debrzno – 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie 

ZAPRASZAJĄ: 

 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu z terenu gminy Debrzno, a także 

 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z 

obszaru powiatu człuchowskiego 

 
 

 
 

Opracowanie 

Koordynator Projektu 

Anna Kozicka  
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3. Centrum Organizacji Pozarządowych 

– Powiat Człuchowski 

 

 
 

 
Odpalamy Fundusz Nowy AKUMULATOR 

SPOŁECZNY – edycja 2022 

 

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny tworzony 

jest w partnerstwie, którego liderem jest Pomorska 

Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. 

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to 

innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom 

mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych, 

działających na rzecz dobra wspólnego.   

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację 

Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój 

młodej organizacji! 

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie 

wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od 

czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją 

młodą organizację? Fundusz Nowy 

AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! 

Jak to działa? 

1. ETAP: Składanie wniosku – nabór trwa 

od 25 marca: 

        - do 30 kwietnia 2022 – inicjatywy i działania 

ze sfery pożytku publicznego  

        - do 30 maja 2022 – na wsparcie rozwoju 

młodej organizacji.    
 

2. ETAP:  Wyłonienie zwycięzców: 

 - 24 maja – w konkursie na inicjatywy i 

projekty z obszaru pożytku publicznego 

 - 30 czerwca – na wsparcie rozwoju młodej 

organizacji 
 

3. ETAP: Realizacja projektu – projekty 

mogą być realizowane w terminach: 

        - od 25 maja do 30 listopada 2022 r. – 

inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku 

publicznego   
        - od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. – rozwój 

młodej organizacji pozarządowej. 

 

Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: 

www.witkac.pl. Należy się zarejestrować, 

wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz 

on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie 

w wersji elektronicznej za pomocą generatora. 

Istnieje także opcja wnioskowania poprzez 

przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu! 

 

Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi 

operatorami: 

Sekretariat COP prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno” (budynek Ośrodka/Inkubatora 

Przedsiębiorczości), ul. Ogrodowa 26, 77-310 

Debrzno, Czynny jest w godz.: Poniedziałek- 

Piątek: 8:00- 16:00  

Punkt terenowy 
Os Wazów 1, 77-300 Człuchów (budynek 

Biblioteki  Pedagogicznej- niski parter), 

 

tel. kom. 882 061 828 i 882 063 071 

e-mail: k.dudzic@stowdeb.pl i 

d.wegner@stowdeb.pl 

 

Zapraszamy także na naszą stronę: 

www.stowdeb.pl oraz 

www.facebook.com/stowdeb , gdzie dostępny jest 

regulamin konkursu oraz wszystkie informacje 

dotyczące zadań realizowanych w ramach 

działalności COP. 

 

Opracowanie 

Dominika Wegner 

 

http://www.witkac.pl/
mailto:k.dudzic@stowdeb.pl
mailto:d.wegner@stowdeb.pl
http://www.stowdeb.pl/
https://www.facebook.com/stowdeb


 

Opracowanie graficzne, skład –Monika Rudnik; Korekta – Zdzisława Hołubowska  
 

4. Projekt partnerski  

,,Utworzenie Centrum Rodzin” 

od września 2021r. realizowany jest w 

Człuchowie, przez Gminę Miejską Człuchów/ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Człuchowie wraz ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 

W ramach projektu rodziny (dzieci, młodzież, 

rodzice) i seniorzy zamieszkujący tereny objęte 

rewitalizacją miasta, mają zapewnione 

kompleksowe wsparcie w postaci prowadzonych: 

warsztatów, umiejętności rodzicielskich, zajęć 

opiekuńczo- wychowawczych, warsztatów 

artystycznych, zajęć z zakresu kompetencji 

informatycznych, prozdrowotnych, edukacyjnych, 

aktywizujących z zakresu kultury fizycznej, itp. 

Placówka zapewnia opiekę oraz pomoc w nauce, 

organizuje zabawy rozwijające zainteresowania, 

zajęcia sportowe w czasie wolnym dzieci z rodzin 

objętych wsparciem. 

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z 

poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz 

prowadzonych grup wsparcia. Zaproponowany 

przez psycholog cykl spotkań pn. ,,Wspomnienia” 

wbił w fotel samą prowadzącą, gdy jedna z 

seniorek zechciała się podzielić wyjątkowymi 

wspomnieniami z czasów II wojny światowej.  

 

 

 

 

 

 

 

Od początku projektu zrealizowanych zostało 126 

godzin poradnictwa prawnego oraz 146 godzin 

psychologicznego.  

Projekt realizowany będzie do 31.01.2023 r.  

Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Rodzin” 

dofinansowany jest w ramach Poddziałania 

06.02.02. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wartość projektu:1 299 916,57 zł 

Dofinansowanie: 1 083 263,81 zł. 

Opracowanie 

Dominika Wegner 

 

 

5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

 Społecznej w Debrznie 

 

Podsumowanie kwartału  

za okres 01/2022-03/2022 

zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości !!! 

 

Już po raz 4 Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w 

Debrznie pomyślnie przeszedł proces 

akredytacji i otrzymał certyfikat Ośrodka 

Wysokiej Jakości Świadczonych Usług.  
 

Stałe doskonalenie usług OWES, w tym 

podnoszenie kompetencji i kwalifikacji  

zawodowych kadry – i tym razem zaowocowało i 

przekuło się w sukces, tj. 97% spełnienia 

wszystkich standardów OWES.  

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z 

główną siedzibą w Debrznie w minionym kwartale 

ogłosił już XIV nabór na Formularze Rekrutacyjne, 

które stanowią podstawę do ubiegania się o 

przyznanie bezzwrotnego dofinansowania na 

utworzenie nowych miejsc pracy. Był to nabór 

uzupełniający i zarazem ostatni w ramach  tej 

edycji projektu. Środki finansowe zabezpieczone 
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na dotacje inwestycyjne na utworzenie nowych 

miejsc pracy osiągnęły zaplanowany limit. W 

ramach ostatniego naboru paluje się zdotować 

kolejnych 6 miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych (PS). Ścieżka wsparcia w zakresie 

objęcia kompleksowym wsparciem PS (tj. 

szkolenia, doradztwo i wypłata wsparcie 

finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy)  

została zaplanowana na 04/2022. Szeroka 

działalność Ośrodka ma na swoim koncie ponad 

200 miejsc pracy, które utworzono nie tyko w 

ramach wsparcia finansowego dotacyjnego 

(20.000,00 zł/ na stanowisko pracy), ale również w 

ramach wsparcia finansowego pomostowego 

(1600,00 zł/ m-c x 6 m-cy/ nowe stanowisko 

pracy), które udzielane było  bez udziału dotacji 

inwestycyjnej czy w ramach wsparcia doradczego.  

Tym samym główny cel projektu już  na tę chwilę 

osiągnął zadawalające rezultaty. Wskaźnik 

zatrudnieniowy przekroczył oczekiwania i plany 

projektowe. Jest to dowód na to, że dzięki 

działaniom OWES nastąpił zdecydowany rozwój 

III sektora i jednocześnie ekonomii społecznej na 

terenie subregionu południowego woj. 

pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki i 

kościerski). 

W 03/2022 zorganizowano spotkanie on-

line dla podmiotów ekonomii społecznej z obszaru 

działalności, które poprowadziła p. Anna Filipska 

(rada prawny/ doradca specjalistyczny w zakresie 

prawa w OWES).  Tematyką spotkania były 

wybrane aspekty prawne z Kodeksu Pracy. 

Pokłosiem spotkania jest zaplanowane szkolenie o 

rozszerzonej tematyce na 04/2022 pt. „Prawo pracy 

i wolontariat” skierowane do stowarzyszeń, 

fundacji, spółdzielni socjalnych czy spółek non 

profit z subregionu południowego woj. 

pomorskiego. W dobie Internetu możliwość 

spotkań w formule zdalnej sprawdziła się i 

zapoczątkowała w OWES nową formułę wsparcia 

tzw. „środowe spotkania ze specjalistą w zakresie 

prawa”. Spotkania o różnej tematyce, przede 

wszystkim odpowiadającej potrzebom klientów 

OWES, będą organizowane raz w miesiącu.  

Poza tym planuje się w kolejnych 

tygodniach organizację szkoleń z zakresu 

pozyskiwania środków finansowych przez 

podmioty ekonomii społecznej,  obejmujących 

dostępne instrumenty finansowania działalności 

statutowej i rozwijanie działalności gospodarczej).   

 

Śledźcie naszą stronę internetową 

www.stowdeb.pl => podstrona OWES (należy 

kliknąć na logo OWES po prawej stronie ekranu) 

=> aktualności oraz fanpage www.fb.com/stowdeb  

Tu znajdziecie wszystkie informacje nt. 

planowanych działań i organizowanych form 

wsparcia. 
Zespół OWES 

 

Opracowanie 

Kierownik OWES 

Katarzyna Dudzic 

 

 
 

4. KĄCIK PORAD PRAWNYCH 

 

 

 

 

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) 
 

Dzięki uldze podatkowej na dziecko można 

zapłacić mniejszy podatek dochodowy od osób 

fizycznych.  Z ulgi można skorzystać w corocznym 

zeznaniu podatkowym. Ulga przysługuje tym 

osobom, które w roku podatkowym wykonywały  

władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna 

prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało lub 

sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej.  

Warunkiem skorzystania z ulgi jest faktyczne 

wykonywanie władzy rodzicielskiej nad 

małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu 

pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz 

wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy 

rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), 

podobnie jak utrzymywanie sporadycznych 

kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, 

nie wystarcza do zastosowania ulgi. Rodzic nie 

musi zatem występować do sądu o formalne 

pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z 

rodziców, by uzyskać prawo do zastosowania 

100% ulgi.  Jeśli ciężar wychowania dziecka 

spoczywa wyłącznie na jednym z rodziców i były 

małżonek nie wypełnia obowiązku kontaktu z 

dzieckiem, opieki nad nim ani nie pojawia się na 

ważnych wydarzeniach z życia dziecka, na 

wywiadówkach itp. – rodzic w zeznaniu 

podatkowym może uwzględnić ulgę prorodzinną w 

pełne wysokości.  

Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i 

drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie na trzecie 

dziecko oraz 225 zł miesięcznie na czwarte i każde 

http://www.stowdeb.pl/
http://www.fb.com/stowdeb
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kolejne dziecko. Aby móc skorzystać z ulgi należy 

spełniać ponadto limity dochodu rocznego 

wynoszące: 112.000zł przy 1 dziecku 

wychowywanym samotnie, 112.000 zł przy 

jednym dziecku i pozostawaniu w związku 

małżeńskim przez cały rok, 56.000 zł przy jednym 

dziecku i nie pozostawaniu w związku 

małżeńskim. W przypadku więcej niż 1 dziecka nie 

ma ograniczeń dochodów. Odliczenie ulgi  dotyczy 

łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka albo rodziców zastępczych pozostających 

w związku małżeńskim. 

 Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w 

dowolnej proporcji przez nich ustalonej (np. jeden 

z rodziców wykorzysta 30% ulgi a drugi 70%). 

Naturalnie w przypadku małżonków składających 

wspólne zeznanie podatkowe  problem nie istnieje. 

Jeśli nie ma porozumienia, zaś miejsce 

zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce 

zamieszkania obojga rodziców – stosujemy podział 

ulgi 50-50. W pozostałych przypadkach odliczenie 

w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego 

dziecko ma miejsce zamieszkania. 

Czy potrzebne jest prawo jazdy na 

motorower? 

Na zewnątrz robi się coraz cieplej, co wiąże się z 

większą liczbą motocyklistów i skuterów na 

drogach. Zgodnie z definicją prawną, motorower 

jest pojazdem jedno lub wielośladowym, 

wyposażonym w silnik spalinowy, którego 

pojemność skokowa jest nie wyższa niż 50 cm3, 

albo silnik elektryczny, którego moc nie 

przekracza 4 Kw. W obu przypadkach prędkość 

pojazdu nie może przekraczać 45 km/h. 

Żeby kierować motorowerem trzeba mieć 

ukończone 14 lat, uzyskać orzeczenie lekarskie o 

tym, że nie istnieją przeciwwskazania do 

kierowania pojazdami mechanicznymi. Trzeba 

również złożyć egzamin na prawo jazdy kategorii 

AM. Nieletni kandydat na kierowcę musi 

dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica lub 

opiekuna. Osoba pełnoletnia, która ma już prawo 

jazdy innej kategorii, np. uprawniające do 

kierowania samochodami osobowymi, nie musi 

uzyskiwać żadnego innego dokumentu, żeby 

kierować motorowerem. Ponadto wszystkie osoby, 

które do dnia 13 stycznia 2013 r.  miały ukończone 

18 rok życia lub posiadały kartę motorowerową 

mogą przemieszczać się motorowerem bez 

formalnego posiadania prawa jazdy (na dowód 

osobisty). Osoba, która ukończyła 18 lat dnia 13 

stycznia 2013 roku lub później, aby poruszać się 

motorowerem musi posiadać przynajmniej prawo 

jazdy kategorii AM.  

Pamiętajmy, że przemieszczenie się pojazdem 

mechanicznym bez uprawnień stanowi 

wykroczenie za które grozi kara aresztu, 

ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 

1500 złotych (maksymalnie 30.000 zł).  Ponadto w 

przypadku złapania nas sprawa zostanie 

skierowana do sądu, który obligatoryjnie orzeknie 

zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 

miesięcy, a maksymalnie 3 lata. 
Opracowanie 

Radca Prawny 

Dawid Puszcz 

 

5. Baszta Młyńska 

 
 Zimowa Baszta nie zamknęła swoich drzwi 

całkowicie . Cieszy nas bardzo, że grupy 

zorganizowane jak i pojedyncze osoby zaglądają 

do naszego obiektu. 

Oprócz tego mocno pracujemy nad planami na 

nadchodzący sezon letni.  

Praca wre, myśli kłębią się w głowie, 

wymyślamy nowe atrakcje basztowe. 

„Szyjemy na miarę”  plany i działania, 

by Wam umilić czas Baszty zwiedzania. 

Czarownica strażniczka zimą już 

znudzona, 

drepta w przedsionku człowieka 

spragniona. 

Żegnamy zimę i ciepło witamy, 

za chwil kilka drzwi Baszty otwieramy. 

 
 

https://www.facebook.com/BasztaMlynskaDebrzno 

Numer tel: 501-615-448 

  

Opracowanie 

Katarzyna Turzyńska 
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6.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK 

OSŁONOWY 

 Od 17 stycznia 2022 r. w  Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 27  

można składać wnioski o jednorazowe świadczenie 

– DODATEK OSŁONOWY. 

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej 

tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować 

rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z 

ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 

2021r. dodatek przysługuje gospodarstwu 

domowemu, którego przeciętne miesięczne 

dochody* nie przekraczają:  

 2100 zł miesięcznie - jednoosobowe 

gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł  

 1500 zł miesięcznie na osobę - 

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł 

 1500 zł miesięcznie na osobę - 

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł  

 1500 zł miesięcznie na osobę - 

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 

1150 zł  

 

WAŻNE! 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania 

gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub 

paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest 

podwyższone.  

Dodatek osłonowy przysługuje raz w roku. 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek do końca 

stycznia 2022 roku otrzymają świadczenie w 

dwóch transzach. Pierwsza część zostanie 

wypłacona w terminie do  

31 marca 2022  roku, druga w terminie do 2 

grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek 

w terminie od 01 lutego do 31 października, cały 

dodatek otrzymają w jednej kwocie w terminie do 

2 grudnia 2022 roku. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone 

po dniu 31 października 2022  roku pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać 

będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza 

to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po 

przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota 

dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego 

przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych 

dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę 

dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 

osoba może wchodzić w skład tylko jednego 

gospodarstwa domowego. Gospodarstwu 

wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie 

dla całej rodziny.               

Informujemy, że formularze wniosków są dostępne 

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Debrznie bądź można pobrać ze strony Ministra 

Klimatu i Środowiska 

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania .  

 

* dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 

1981, 2105 i 2270). 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fklimat%2Fdo-pobrania%3Ffbclid%3DIwAR3Yov58Kgzzi-ZKheugFEdEyGk8dHmjiaSI6LZg3jN1XI02b4Jft2lBiVA&h=AT2FfRwLYKN094jtIy1CtCmI9RfYG4V24Zt_olOOc_-3eU9XOAo7J0CmXMWeiPGnahUvDlzyxypKsJj74HFCC-EgJEkU2w0NH_c7HbCPeD8lFHaruv1qT_ayeJq4kC-Bw02k&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3I7h4UMNVNrrD2kkSTXpgLuRf2k7yvnHHKY--5Q6MTsAx4nZNucInHcMswu1t0Fc_JZ-foGUmnd5V6EV6M73BbXXjTzdUjcdWyfDWN3h_y3Tbwkp-uUovzlVg8h28uAUkPmc9UG0qQynZehoWYS5iuBrZv_JLobWjaKz9Zy5Zxqw
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UWAGA ! WAŻNA ZMIANA 
 

Od 1 stycznia weszły w życie ważne zmiany w 

programie Rodzina 500+  

 

 Obsługą programu w zakresie wniosków o 

świadczenia wychowawcze składanych od 

1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych,  

 Od początku roku wnioski o świadczenie 

wychowawcze można składać do ZUS  

wyłącznie on-line (forma elektryczna), 

W roku 2022 złożyliśmy 4 wnioski o 

dofinansowanie projektów, które zostały 

pozytywnie rozpatrzone: 

 

 *  NOWEFIO – EDYCJA 2022 –  kwota 

359 700.000 zł tytuł zadania publicznego:  

Zdrowie psychiczne i fizyczne „dobrem 

wspólnym” naszej społeczności 

cel 1 : poprawa samoorganizacji społecznej   

cel 2  : wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w 

życiu publicznym 

 *  PROO-1a – EDYCJA 2022– kwota 

489 000,00 zł tytuł zadania: „ Wzmocnienie 

instytucjonalne Stowarzyszenia „ Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w  celu 

budowy trwałego modelu finansowania organizacji 

ze środków innych niż publiczne” 

 *  Urząd Marszałkowski Województwa 

 Pomorskiego – kwota 413 787,73 zł tytuł 

projektu „ Klub Wsparcia Dziennego – II edycja”  

cel: Zwiększenie liczby trwałych miejsc 

świadczenia usług społecznych 

 *  PROO – 5 – kwota 10 000,00zł – Pomoc 

Doraźna tytuł zadania publicznego : „Naprawa 

powierzchni dachowej tarasu przy obiekcie 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno” 

  
 Do 31 maja 2022 roku wypłatę świadczeń 

przyznanych na okres świadczeniowy 

2021/2022 (wnioski złożone w OPS do  

31.12.2021r.) realizuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Debrznie; 

 Wnioski o świadczenie 500+ złożone w tut. 

Ośrodku do 31 grudnia 2021 roku  

i przekazane do Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w celu ustalenia elementu 

koordynacji systemu zabezpieczenia 

społecznego nadal obsługuje nasz Ośrodek 

 

 

Opracowanie 

Paweł Władyczak  

Dyrektor OPS 

 
 
 
 

 
 
 

Szanowni Państwo 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 

i Gminy Debrzno” życzy zdrowych 
wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych 

wiary, nadziei i miłości. Radosnego, 
wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego Alleluja. 

 
 
 

 

STOWARZYSZENIE OFERUJE POMIESZCZENIA 

NA WYNAJEM! 

- NA PARTERZE, WYSOKIE,  Z DOSTĘPEM DO 

WODY, PRĄDU, ORAZ Z BEZPŁATNYM 

PARKINGIEM! 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 

TELEFONU:502-043-654 
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